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b - AlvErá de licença do 8studc::nte, pai ou mae de es-
tabelecimento cOÁ ez-ci.e L no r::L:nicípioi

c - Recibo de taxa de águ.a ou de luz de 850 José das
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.Art. 3º - Será cancelado o benefício previsto no ar-t ,
1 d .~. . t h'"_º esta ~e17 nas se6v.ln as lpoveses:

I Tral'"2.camento ,da matrlculai
Desistênciú voluntária do curso;

111 Conclusão do CDISO.

"'r-\ ' ~ ,. '~aragraxo w~lCO - O estude.nte devera cODQ~icar irnedia
tamente a ocorrência nos incisos anteriores deste artigo ao Secretá-
rio I\Iv.nici:palde Educação , sob pena de devolução atualizada das am-

.~ . 'porvanclas recebidas indevidamente, alem das penalidades previstas
em Lei.

Art. 4º
,- A despesa autorizada no artigo primeiro sera

supo:rtad.2 pela '.L ....,ao taçao
, .orç:amentarla: 0601 08 47 235 2024 3254 00 -

APOIO :F'INANCEIRO A ]~STUDANTES .

.Art. 5º - A presente Lei entra em vigor na data de s
publicação, revogando-se :1 . .,-v . , .as Q1SyOSlçOes em CODvrarlO.
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aos 22 de março de 1995.
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